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U s n e s e n í

 19. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje  konané 
dne 27.11.2007 v 15,30 hod. v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje


Přítomni :	RNDr. Jaroslav Růžička, RNDr. Milan Gebouský, Jaroslav Smetka, Mgr. Jaroslav Borka (příchod 15,47), Ing. Valentin Cenov, František Nečekal, Mgr. Roman Tichý, RNDr.Tomáš Vylita (příchod 15,50) 

Omluveni:	MUDr. Jan Svoboda


Ostatní zúčastnění:	Mgr. Jaromír Kruták, vedoucí odboru kontroly, Ing. Blanka Patočková, tajemnice kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje



Jednání zahájil v 15,30 hod. a ukončil v 16.30 hod. předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje (dále jen „kontrolní výbor“).  Členové kontrolního výboru odsouhlasili program jednání v tomto pořadí a s těmito body:

1) Stanovisko KNN a.s. na postup ve věci zakoupení lékařských přístrojů Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. – předkládá MUDr. Jan Svoboda
2) Zpráva o činnosti odboru kontroly - předkládá Mgr. Kruták, vedoucí odboru kontroly
3) Kontrola plnění usnesení ZKK a RKK 
4) Různé
4a) Různé – termíny pro rok 2008
4b) Různé – Plán práce v roce 2008
4c) Různé – využitelnost letiště Karlovy Vary

pro: 6                      proti: 0                         zdržel se: 0



Program jednání:

1) Stanovisko KNN a.s. na postup ve věci zakoupení lékařských přístrojů Karlovarskou krajskou nemocnicí a.s. – předkládá MUDr. Jan Svoboda

usnesení č. 30/11/07

S ohledem na omluvenou nepřítomnost člena kontrolního výboru MUDr. Jana Svobody nebyl tento bod projednáván. Kontrolní výbor žádá MUDr. Jana Svobodu o předložení stanoviska Karlovarské krajské nemocnice a.s. v této věci a ukládá mu, aby toto stanovisko bylo zasláno prostřednictvím tajemnice kontrolního výboru všem členům v termínu do 20.12.2007.

pro: 6                     proti: 0                         zdržel se: 0
2) Zpráva o činnosti odboru kontroly - předkládá Mgr. Kruták, vedoucí odboru kontroly

usnesení č. 31/11/07

Kontrolní výbor bere na vědomí zprávu Mgr. Jaromíra Krutáka, vedoucího odboru kontroly Krajského úřadu Karlovarského kraje, o činnosti odboru kontroly, a to bez připomínek. 

pro: 6                     proti: 0                         zdržel se: 0




3) Kontrola plnění usnesení ZKK a RKK

usnesení č. 32/11/07

Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění usnesení RKK k datu 6.9.2007, 4.10.2007, 18.10.2007 a 1.11.2007, a to bez připomínek. 

pro: 6                     proti: 0                         zdržel se: 1                   


usnesení č. 33/11/07

Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění usnesení ZKK k datu 13.12.2007, a to bez připomínek.

pro: 8                     proti: 0                         zdržel se: 0




4) Různé 
4a) Různé - termíny pro rok 2008

usnesení č. 34/11/07

Kontrolní výbor schvaluje termíny jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Karlovarského kraje pro rok 2008 následovně:
8.1.2008
26.2.2008
1.4.2008
3.6.2008
2.9.2008
7.10.2008

pro: 8                   proti: 0                         zdržel se: 0


4b) Různé - Plán práce v roce 2008

usnesení č. 35/11/07

Kontrolní výbor schválil Plán práce na rok 2008 v předloženém znění. 

pro: 8                   proti: 0                         zdržel se: 0


4c) Různé - využitelnost letiště Karlovy Vary

usnesení č. 36/11/07

Kontrolní výbor žádá vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Karlovarského kraje, aby se zúčastnil dne 8.1.2008 jednání Kontrolního výboru ve věci podání informace vztahující se k problematice „Územní studie rozvoje a využitelnosti letiště Karlovy Vary“, viz. usnesení č. RK 562/08/07.

pro: 8                   proti: 0                         zdržel se: 0







V Karlových Varech dne 28.11.2007



			



								       RNDr. Jaroslav Růžička  
						                           předseda kontrolního výboru





Zapsala – Ing. Blanka Patočková, tajemnice kontrolního výboru

